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TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRÓL
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a mellékelt jelentkezési lapot a
napkozistabor@bp22.hu email címre kitöltve, aláírva kell visszaküldeni 2022. június 08án 18 óráig!
Táborhelyszín:
A gyermekek 8 héten át a Klauzál Házban táboroznak. (Klauzál Gábor Művelődési Központ,
1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
Díjfizetés:
A nyári napközis tábor befizetendő díja megegyezik az iskolában fizetendő étkezési térítési
díjjal. A napközis tábor helyszínén térítési díj befizetés nincs!
A tábori térítési díj befizetésére az alábbi lehetőségek közül választhat:
 átutalással
 OTP bankfiókba történő készpénzes befizetéssel
 csekken (átvehető: június 15-17-ig 7-17 óráig, IGI Nagytétényi út 276.)
Átutalás és csekkes fizetés kedvezményezettje: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi
Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája, bankszámlaszám: 11784009-15522025.
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni az IGI által megküldött számla alapján a „nyári tábor”,
gyermek nevét, számla sorszámát.
A díjfizetéssel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk
rendelkezésre: tabor@igi22.hu, 20/292-8143
Részvétel:
A nyári napközis táborban csak az a gyermek vehet részt, aki leadta a jelentkezési lapját és
annak megfelelően befizette a díjat, valamint a csoportvezető pedagógusnak átadta az aláírt
Egészségügyi Nyilatkozatot!
A 0 Ft-os térítési díjat fizetőket különösen kérjük, hogy pontosan jelöljék be a táborozás heteit,
melyet igénybe vennének és kérjük a lemondás szabályait betartani!
Lemondás:
A tábort lemondani előző munkanap reggel 9.00 óráig a tábor telefonszámán: 20/233 4238,
vagy e-mailben: hofeherfokataborlemond@gmail.com, vagy személyesen a táborvezetőnél
(Lőrinczi Lizánál a Klauzál Házban). Amennyiben a szülő nem mondta le időben a foglalkozást
és a gyermek nem jelenik meg a táborban, az adott héten a gyermeket nem tudja fogadni a tábor!
Lemondás hiányában a befizetett összeget nem áll módunkban visszatéríteni!
Ebédlemondás esetén kérjen regisztrációs számot!
A tábor telefonszáma:. 20/233 4238, e-mail: hofeherfokataborlemond@gmail.com
A nyári napközis foglalkozás reggel 8 órától délután 16 óráig várja a gyermekeket.

Ügyelet: 7 órától ¾ 8-ig, valamint 16 órától 17 óráig (7 óra előtt és 17 óra után nem tudunk
pedagógus felügyeletet biztosítani).
Csak akkor engedik haza a gyermeket egyedül a nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt
hétfőnként, írásban, dátummal ellátva kéri a szülő! Minden hétfőn kérünk új kikérőt!
A nyári napközis foglalkozáson napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna) biztosítunk
gyermekének.
A programok a nyári napközis foglalkozás helyszínén zajlanak, napközben kézműves és sport
programokkal, játékkal és daltanulással töltik az időt a gyerekek. Mivel a hét folyamán lesz 12 alkalommal uszodai foglalkozás is, ezért kísérjék figyelemmel a heti programot, hogy mikor
kell fürdőruhát, törölközőt, úszósapkát vinni!
Kérjük, csomagoljanak a gyermeknek műanyag poharat a reggelizéshez és kulacsot
(műanyag üveget) ivóvízzel, esőkabátot, sapkát vagy kendőt a nap ellen és napvédő
krémet!
Az aktuális hét programjáról a helyszínen tájékozódhatnak.
Kérjük, hogy gyermekük ne hozzon értékes dolgot a táborba (mobiltelefon, ékszer, egyéb
értékes műszaki cikk), ezekért felelősséget nem vállal a tábor!
A gyermekek táborba érkezése lázmérés, kézfertőtlenítés után, a tábor bejáratánál „zsilip”
rendszerben történik. A szülőknek TILOS az épületbe belépni! Otthonról játékot a tábor
területére bevinni TILOS!
Beteg, lázas, tetves vagy bármilyen fertőző betegségben szenvedő gyermek a táborozásban
nem vehet részt. Amennyiben a tábor orvosa betegnek nyilvánítja a táborozót, a szülőnek
kötelessége a gyermeket a táborból elvinni és csak gyógyultan, orvosi igazolással veszi vissza
a táborvezetés.
További információk személyesen, telefonon vagy e-mailben (tel.: 20/233 4238; e-mail:
hofeherfokataborlemond@gmail.com). Kérjük, hogy a tábor reggeli nyitása (7 óra) előtt emailben érdeklődjön! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tábori telefonszámok csak a tábor
ideje alatt élnek.
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